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De dag dat jullie elkaar het ja-woord geven is een dag die jullie nooit meer zullen vergeten. Een dag die de 
perfecte locatie verdient! Lake House Rotterdam biedt de perfecte entourage om van jullie dag de mooiste van 
jullie leven te maken. Gelegen in het Bergse Bos met uitzicht over het water en de natuur, biedt Lake House de 
perfecte setting.

Jullie huwelijksdag is een speciale gebeurtenis, een romantische dag waarop alles perfect en in  
stijl moet verlopen. 

Onze trouwzaal biedt plek aan groepen tot 150 personen en beschikt over een eigen terras en tuin. Wat is er 
romantischer dan buiten, midden in de natuur, te trouwen?

Wij denken binnen jullie geplande budget met jullie mee, om van jullie trouwdag de mooiste dag van jullie leven 
te maken. De mogelijkheden bij Lake House zijn onbegrensd!

In deze brochure geven wij jullie een kijkje in onze mogelijkheden voor o.a. ceremonie, receptie, een smaakvol 
diner en het grandioze feest! Daarnaast geven we een overzicht van onze partners waar wij graag mee samen 
werken zodat wij zeker dat jullie dag de mooiste van jullie leven wordt!

Let the adventure begin!

Ja, ik wil! Lake House Rotterdam biedt de mogelijkheid om jullie gehele dag bij ons 
door te brengen; van ceremonie, gezellige receptie en smaakvol diner tot het 
grandioze feest!
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Letterlijk en figuurlijk een samenspel tussen smaak, feest, gezelligheid en natuur;
Lake House Rotterdam is de hotspot van Zuid Holland!

Ontspannen met een goede kop koffie, een heerlijke lunch, uitgebreid diner en natuurlijk een  
welverdiende borrel. Met een riant terras dat uitkijkt over het water, en een speeltuin voor de kinderen 
raakt niemand hier ooit uitgekeken. Plof neer op een van de loungebanken of neem plaats aan de 
buitenbar. En als het buiten te fris wordt, verkas je gewoon naar binnen. Want ook daar ontbreekt het 
werkelijk aan niets!

Lake House Rotterdam
EEN UNIEKE PLEK IN DE NATUUR
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Food & Beverage
APERITIEF & TOAST

Cava | per glas    5,75
Cava | per fles vanaf 29
Cava | Magnum Tresor | 1,5 liter 80

Champagne | per glas 12,95
Champagne | per fles vanaf 87,5

Cocktails | eigen bar | minimale afname van 250 aan cocktails 
zie onze cocktailkaart voor de mogelijkheden qua cocktails en virgin cocktails 
Smaakwaters | in overleg  4,75

DRANK ARRANGEMENTEN

Dutch Drinks | per persoon per uur | minimaal drie uur 6,75
Heineken | frisdranken | huiswijnen | port, sherry, vermouth, jenever 
International Drinks | per persoon per uur | minimaal drie uur 10,75
Dutch Drinks uitgebreid met gin, whisky, rum, Campari en wodka
Kids Drinks | per kind per uur | minimaal drie uur | 4 tot 12 jaar 4,50
Voor kinderen tot 4 jaar hoeft niets betaald te worden

BOTTLE SERVICE

Alle gedistilleerde dranken in ons assortiment kunnen per fles worden afgenomen.
Bacardi | Sylvius | Jack Daniels | Grey Goose | Licor 43 | Amaretto | vraag naar ons volledige assortiment

SPECIALS

Gin & Tonics v.a. 150
in overleg kunnen wij een speciale Gin & Tonic bar verzorgen
Speciaal Bieren | per fust á 20L   v.a. 350
Punch | per persoon v.a. 7,5
Digestief tafel | vraag naar de mogelijkheden

BEVERAGE
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Food & Beverage
BAR SNACKS

Gezouten eenvoud | per 10 pers. 9,75
noten | olijven | kaaskrokantjes 
Noten & olijven | per 10 pers. 5,25
Cruditées | per 10 pers. 5,25
Prosciutto di Parma | per 100 gr. 12,95
Jamon Iberico de Bellota | per 100 gr. 25
Brood & Smeersels | p.p. 1,75

FOOD

BITES

Oesters | per stuk 3,50
Sandwiches | Wraps | per stuk 2,75
Canapé | per stuk 2,75
Bittergarnituur | per stuk 1,5
bitterballen | kaasloempia’s | tatsuta
Streetfood | per stuk 3,75

LUNCH

Lake House lunch menu 29,5
prijs per persoon
Sitdown 3 gangen keuzemenu 39
prijs per persoon
Lake House Brunch | v.a. 50 pers. 29,5
prijs per persoon
Italiaanse Tafel | vanaf 20 pers. 40
prijs per persoon

DINNER

Lake House Menu 39
wisselend 3 gangen menu | prijs per persoon
Sitdown 3 gangen keuzemenu 42,5
prijs per persoon
Sitdown 4 gangen keuzemenu 45
prijs per persoon
Sitdown 5 gangen keuzemenu 52,5
Walking Dinner | per gang 7,25
Italiaanse Tafel | vanaf 20 personen 40
prijs per persoon
Wijnarrangementen | per persoon vanaf 22,5

BBQ

BBQ Easy | vanaf 30 personen 32,5
prijs per persoon
BBQ Deluxe | vanaf 30 personen  42,5
prijs per persoon

KIDS

Uiteraard vergeten we de kids niet!
Samen bedenken we voor onze jongste gasten een 
menu voor deze gedenkwaardige dag.

Uiteraard kunnen wij rekening houden met allergiën en dieetwensen.
De beschikbaarheid van gerechten kan afwijken van de voorbeelden in deze brochure.
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Food & Beverage
Onder canapés verstaan wij onebites, lepel amuses en bruschetta’s.

CANAPÉS | 2,75 PER STUK

Gerookte zalm | kruiden crème fraîche
Tonijn tataki | wakame | dashi
Hollandse garnalen | cocktail

Steak tartare | piccalilly
Rundercarpaccio | pesto | parmezaan

Prosciutto di Parma | geitenkaas | rucola
Gerookte eend | vadouvan crème

Ossenworst | zilverui | mosterd

Caprese | tomaat | pesto | Burrata
Geitenkaas | ui | dadel | noten

Hummus | gegrilde groenten | koriander
Brie | uiencompôte | walnoot
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Kibbeling | tartare saus
Tempura garnalen

Mini burger | rund
Kip cashew | rijst

Yakitori
Pita pulled pork

Bao Bun pulled pork
Burrito | gehakt | bonen

Bao Bun pulled mushroom
Pita falafel

Vegetarische loempia

Tips
Nachos de Luxe | 19,50 per 4 personen

Puntzakje friet | 3,5 p.p.
Lake House Kapsalon | 7,5 p.p.

Food & Beverage
STREETFOOD | 3,75 PER STUK

Voor de lekkere trek tijdens jullie feest!
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Food & Beverage
SANDWICHES & WRAPS | 2,75 PER STUK

Gerookte zalm | kruidenroomkaas
Tonijnsalade | appel | ui | kappertjes
Kipfilet | avocado | chipotle
Rundercarpaccio | pesto

Parmaham | geitenkaas | rucola
Gegrilde groenten | hummus | koriander
Oude kaas | truffelmayonaise

Bruidstaart  (in overleg)

Sweettable v.a. 10,50
vers fruit | muffins | cupcakes | macarons | 
profiteroles | bonbons | taart | petit fours
per persoon | vanaf 30 pers.

Schotelgeld | per persoon 1,75

Perfect als lichte lunch voor jullie gasten!

SWEETS

Voor de echte zoetekauw!
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De Italiaanse tafel vindt haar inspiratie in de typisch Italiaanse invulling van 
lunch en diner aan een lange tafel, in de schaduw van de olijfbomen op een 
warme zomerdag. 

Een Italiaanse tafel biedt een informele ‘shared dining’ achtige sfeer.

Het voorgerecht bestaat uit diverse gerechten geserveerd vanaf etagieres;

Carpaccio
Vitello tonnato | dungesneden kalfsmuis | tonijnmayonaise | kappertjes | rucola
Caprese | mozzarella | tomaat | basilicum

Het hoofdgerecht bestaat uit gerechten geserveerd van de Green Egg;

Gamba’s piri piri | knoflook | peterselie | ui | citroen | pepers | pikant
Runder ribeye
Papillot van vis

Geroosterde groenten | paprika | aubergine | courgette
Gemarineerde champignons
Tomatensalade
Ravioli
Groene salade | extra vierge olijfolie

Pesto
Extra vierge olijfolie

Focaccia | aioli | pesto
wordt zowel bij voor- als hoofdgerecht geserveerd.

Om de Italiaanse tafel in stijl af te sluiten kunt u kiezen voor onze sweettable.

Food & Beverage
ITALIAANSE TAFEL | VANAF 20 PERSONEN, 40,- PER PERSOON
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BBQ EASY | VANAF 30 PERSONEN, 32,5 PER PERSOON

Kipsaté
Procureur

Rundvleesburger
Scampi in knoflook

Merguez

BBQ DELUXE | VANAF 30 PERSONEN, 42,5 PER PERSOON

Food & Beverage
BBQ

Heerlijke gerechten van de Green Egg & Kopa grill!

Runder ribeye
Papillot van vis

Scampi’s in knoflook
Iberico ribfingers

Merguez

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel

Huisgemaakte kartoffelsalade
Watermeloen

Satésaus | cocktailsaus | knoflooksaus | stokbrood

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel

Huisgemaakte kartoffelsalade
Tabouleh

Fruit salade

Geroosterde groenten | groene asperges met ham | rode punt paprika | courgette | aubergine | maiskolf

Pesto | antiboise | Lake House BBQ saus | aioli | stokbrood

Halve kreeft | 19,5
Hele zeebaars | 25

Tip van de Chef
Côte de Boeuf | 8,5

Iberico Secreto

meerprijs per persoon

BBQ’s zijn onder voorbehoud van het weer. Lake House behoudt ten alle tijden de eindbeslissing tot doorgang van de BBQ.
Bij gematigd slecht weer kan er voor worden gekozen onder de parasols te BBQ’en en in de zaal te dineren.

Kinderen onder 12 jaar eten mee voor de helft van de prijs.
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VOORGERECHT

Tonijn Tataki
wakame | gember | unagi kabayaki

Rundercarpaccio
parmezaan | truffeldressing | spekjes | rucola

of

EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 4 GANGEN

Groente Risotto
seizoensgroenten

EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 5 GANGEN

Kabeljauw
Le Puy linzen | geroosterde pompoen | verjus saus

Zeebaars
venkel | pappardelle

Flat Iron Steak
knolselderij creme | seizoensgroenten | rode wijn saus

of

NAGERECHT

Hazelnoot Crème brûlée
praline ijs

Chocolademousse taartje
pistache roomijs

Kaasplateau
supplementprijs 7,5 p.p.

of

HOOFDGERECHT

Food & Beverage
SITDOWN 3,4,5 GANGEN KEUZE MENU | VANAF 42,5 PER PERSOON

Verse frites
supplementprijs 3,5 p.p.
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Rundercarpaccio
parmezaan | truffeldressing | spekjes | rucola

Tonijn Tataki
wakame | gember | unagi kabayaki

Groente Risotto
seizoensgroenten

Kabeljauw
Le Puy linzen | geroosterde pompoen | verjus saus

Flat Iron Steak
knolselderij creme | seizoensgroenten | rode wijn saus

Philadelphia Cheesecake
vers fruit | passievrucht coulis

Food & Beverage
WALKING DINNER 6 GANGEN | 7,25 PER GANG PER PERSOON
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We denken graag met jullie mee om van jullie bruiloft de ‘best  
wedding ever’ te maken! We stromen over van de toffe ideeën en 

zitten bordevol inspiratie.

Thema’s
Give Aways, Guest goodie bag, Katerwater etc.

Polaroid, Fotobooth etc.
Instaframe

To Have & To Hold... In case you get cold!
Vuurwerk en/of sterretjes op een speciaal moment

Party slippertjes
Kids table / nanny service
Bloemen / ballonnen boog

Ballonnen met naam
The Personal Touch

Fakkels, Vuurkorven etc.
Lanterns

Persoonlijke welkomstboodschap op een bord van 100 bij 70 cm

Tips & Ideas
FOR YOUR BIG DAY
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MOGELIJKHEDEN
Trouw, receptie, diner & feest
Hip / modern, landelijk, romantisch
Live muziek
Buiten trouwen
Kleedkamer

OPPERVLAKTES

Zaal   m2  ceremonie receptie diner  feest
Party Room  112  +/- 80  +/- 150  +/- 80  +/- 150
Private Room  38  +/- 50  +/- 50  +/- 40  -
Terras & Tuin  +/- 450  +/- 150  +/- 250  +/- 120  +/- 400
     exacte aantallen in overleg

PARKEREN
Op de parkeerplaats voor het pand is plek voor 160 auto’s. Wij beschikken tevens over 6 invalide  
parkeerplekken recht voor het pand. Ook de trouw auto kan direct voor het pand geparkeerd worden natuurlijk.

LIVE MUZIEK
In onze Party Room beschikken wij over een speciale patch kast waar het live entertainment op aan kan sluit-
en en het geluid in onze zaal over kan nemen. De licht installatie in Lake House is volledig op jullie wens af te 
stemmen qua zowel kleur als beweging.

In onze patch kast bevinden zich de volgende aansluitingen:
Geluid: 2x XLR aansluiting | 2x Subwoofer aansluiting | 1x Tulp aansluiting | 1x Aux aansluiting
Stroom: 1x krachtstroom 380V | 2x reguliere stekkerdoos 230V

ZAALHUUR & EXCLUSIVITEIT
Voor het gebruik van de Private en/of Party Room rekenen wij € 907,50 zaalhuur. Hierbij inbegrepen
zijn het gebruik van licht & geluid, het VIP terras met buitenbar, twee parasols (5 x 5 meter) met heaters. 
Deze kunnen op verzoek gekoppeld worden met zijwanden.

De Feiten
EN DE CIJFERS
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Huur Materialen
VAN DJ-SET TOT BALLONNEN

Mocht ons vast licht en geluid niet voldoende zijn dan is het mogelijk om extra spullen bij te huren.
De genoemde prijzen zijn per dag.

GELUID

Speaker set (voor buiten) 50
Bose F1 set | 2x F1 Model 812 top speaker | 2x Bose F1 subwoofer

Microfoon 20
Shure | draadloos | inclusief microfoon standaard

DJ set 165
2x Pioneer CDJ2000 - Nexus II | 1x Pioneer DJM900 - Nexus II

VOOR EXTRA SFEER BUITEN

LED spots 13,5
Eurolite LED Par | 14x8w | per stuk | 2 beschikbaar

Heaters 15
gasheaters | per stuk

DECORATIE

Ballonnen 5
per 3 stuks
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Onze Spelregels
VOOR EEN SUCCESVOLLE BRUILOFT

Eigen styling & decoratie

- Is er schade ontstaan tijdens op- en/of afbouwwerkzaamheden, dan worden de kosten doorbelast.
- Het is niet toegestaan spijkers, punaises of plakband te gebruiken.
- Nooduitgangen dienen vrij gehouden te worden.
- Wanneer (elektrische) installatiewerkzaamheden nodig zijn, dienen deze altijd te worden gedaan in het bijzijn van een 
van onze werknemers en vooraf gemeld te worden.
- Alles moet na afloop netjes worden afgebouwd en achter gelaten. Afval kan uitsluitend met onze toestemming worden 
achtergelaten, afhankelijk van de hoeveelheid kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
- Confetti, rijst, gelukslampionnen, een schuimkanon e.d. zijn niet toegestaan.
- Lake House zet graag zaken voor je klaar! Hiervoor rekenen we een tarief van €35 ex btw per uur.

Het aanleveren van goederen

De goederen van jullie leveranciers moeten ook geleverd worden; dit kan maximaal drie (3) werkdagen voorafgaand aan 
de datum. De aflevering is alleen in overleg en op aangegeven tijdstippen mogelijk en dienen te worden verzonden aan 
de afdeling Events. Op de goederen dient duidelijk de naam en datum te worden vermeld. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van de goederen, ook niet indien voor de goederen door ons voor ont-
vangst is getekend. Wij beschikken niet over een laadplatform of vorkheftruck, hier dient door leveranciers rekening mee te 
worden gehouden. Leveranciers zijn verplicht de goederen naar de door Lake House Rotterdam aangewezen opslagruimte 
te brengen. Deze ruimte bevindt zich op de begane grond. Zendingen die langer dan drie (3) dagen van tevoren worden 
aangeleverd worden op kosten van de afzender geretourneerd. Achtergebleven goederen worden twee weken bewaard, 
waarna de materialen worden verwijderd zonder de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Indien materialen zonder 
kennisgeving worden achtergelaten worden deze direct verwijderd.
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